Începând cu data de 01.04.2011, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în parteneriat cu:
- Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea (Solicitant);
- Asociaţia Profesională de Hidraulică şi Pneumatică din România – Fluidas;
- Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi;
- PIA e.V. – Development and Assessment Institute in Waste Water Technology at
RWTH Aachen University – Germania,
implementează proiectul POSDRU/81/3.2/S/47649, cu titlul: “Pregătirea specialiştilor în
domeniile mecanicii, hidraulicii şi pneumaticii în scopul promovării adaptabilităţii şi creşterii
competitivităţii”.
Proiectul are ca obiectiv final specializarea de lucrătorilor din domeniul mecanic în domeniul
acţionărilor hidraulice şi pneumatice la un nivel de bază apropiat nivelului 1 CETOP (Comité
Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques), oferind în acelaşi timp şi cursuri
de specializare în domeniul sistemelor de management de mediu, sănătatea şi securitatea muncii,
lăcătuş mecanic întreţinere şi reparaţii universale, consiliere şi orientare profesională prin care să fie
furnizate informaţii despre scopul, utilitatea, nivelul şi metodologia de perfecţionare profesională,
activităţi care se vor derula în perioada decembrie 2011 - septembrie 2013.
În cadrul proiectului vor fi create centre de perfecţionare în domeniul sistemelor de acţionare
mecanice, hidraulice şi pneumatice la Bucureşti, Râmnicu-Valcea, Cluj-Napoca şi Iaşi.
Proiectul reprezintă un prim pas în stabilirea la nivel naţional a unui sistem de perfecţionare
profesională la nivel european.
Durata de implementare a proiectului: 1 aprilie 2011 - 31 martie 2014
Detalii suplimentare privind proiectul se pot obţine pe site-ul: www.cnhp.ro
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